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تمهيد

المرور
ِع َبارات ُ

ت
ـى نســتخدمها يوميــا .بدايــة مــن االتصــال
كلمــات المــرور مــن االشــياء الـ ي
ت ن
ـذك او عنــد ش�اء الســلع مــن
بب�يــدك االلكــر ي
و� أو اســتخدام هاتفــك الـ ي
االن�نــت .وبلكنهــا أ
خــال ت
للســف تعتـ بـر إحــدى نقــاط الضعــف حيــث أن
أي شــخص يعــرف أو يســتطيع أن يخمــن كلمــة المــرور الخاصــة بحســاب
ين
معــ� يســتطيع الدخــول اىل ذلــك الحســاب كمــا لــو كان هــو صاحــب

المحرر الضيف

مــاي نــوب ويــن مديــر تنفيــذي ومستشــار لمؤسســة Secured
ف
بالضافــة
 IT Solutionsوأيضــا مــدرب � ســانز  . SANSإ
لشــهاداتها المتخصصــة – لديهــا يخــرة الكـ ثـر مــن  14ســنة �ف
ب
ي
تطويــر وادارة برامــج امــن المعلومــات ف ي� قطاعــات صناعيــة
ومدنيــة .تابــع مــاي عــى ت
تويــر  @MenopN:لينكــد انMy-
.Ngoc «Menop» Nguyen

الحســاب وقــد يتمكــن مــن تحويــل االمــوال وقــراءة الرســائل الخاصــة أو
انتحــال شــخصية صاحــب الحســاب .لهــذا الســبب كلمــة المــرور القويــة ض�وريــة لحمايــة نفســك ولكنهــا عــادة مــا تكــون صعبــة ف ي� الكتابــة والتذكــر .ف ي�
المــرور.
هــذه النـ شـرة ســوف نـ شـرح كيــف يمكــن انشــاء كلمــات مــرور قويــة وســهلة الكتابــة والتذكــر تدعــى ِع َبــارات ُ

المرور
ِع َبارات ُ

ن أ
ن
ت
ـى
ان التحــدي الــذي نواجهــه جميعــا هــوا ان مهاجمــي االن�نــت يمتلكــون وســائل متطــورة وانظمــة فعالــة للتخمـ يـ� ال يل لكلمــات المــرور .هــذا يعـ ي
انهــم يســتطيعون معرفــة كلمــات المــرور الضعيفــة أو ســهلة التخمـ ي ن
ـ� .خطــوة هامــة لحمايــة نفســك هــي اســتخدام كلمــات مــرور قويــة .وعــادة مايتــم
ذلــك عــن طريــق انشــاء كلمــات مــرور معقــدة ولكنهــا عــادة مــا تكــون صعبــة ف ي� التذكــر وصعبــة ف ي� الكتابــة .بــدال مــن ذلــك نحــن ننصحــك باســتخدام
المــرور وهــي عبــارة عــن سلســلة مــن الكلمــات العشــوائية او جملــة ذات معـ نـى .كلمــا زاد عــدد طــول العبــارة كلمــا كانــت أقــوى وصعبــة
ِع َبــارات ُ
االخـ تـراق عــى مهاجمــي ت
االن�نــت .وتبقــى اســهل بكثـ يـر ف ي� التذكــر والكتابــة مــن كلمــات المــرور الطويلــة.
ن
تع� وقت ش�ب الشاي الساعة .1:23
مثاالً :إذا استخدمت الجملة التالية ككلمة مرور « »Time for tea at 1:23وهي ي
ف
ت
و�
مايجعــل هــذه العبــارات قويــة ليــس فقــط النهــا طويلــة .بــل النهــا تســتخدم حــروف وارقــام ورمــوز (المســافات وعالمــات ال�قيــم تعتـ بـر رمــوز) ي
نفــس الوقــت فــان هــذه العبــارات مــن الســهل ان تتذكــر وتكتــب .كمــا يمكنــك جعــل ِع َبــارة ُمــرورك اقــوى إذا كنــت تريــد ذلــك عــن طريــق اســتبدال
أ
ال�نامــج او الموقــع الــذي تريــد اختيــار عبــارة
الحــرف بالرمــوز او االرقــام مثــا يمكنــك اســتبدال حــرف  aب “@”,واســتبدال “ ”oبالرقــم  .0اذا كان ب
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المــرور
ِع َبــارات ُ
ت
الــى يمكنــك اســتخدامها
مــرور لــه يحــدد حــد أعــى لعــدد الحــروف ي

لكلمــة المــرور ،اســتخدم اكـ بـر عــدد مســموح بــه.

المرور بشكل امن
استخدم ِع َبارات ُ

المرور.حيــث ان
يجــب ان تكــون حــذرا عنــد اســتخدام ِع َبــارات ُ
اســتخدامها ال يســاعدك اذا تــم رسقتهــا او نســخها مــن قبــل احــد
ت
المخ� ي ن
قــ� .
١.١اســتخدم ِع َبــارات ُمــرور مختلفــة لــكل حســاب خــاص بــك .عــى
ســبيل المثــال التســتخدم نفــس عبــارة المــرور ف ي� العمــل وحســابك
ـ� وحســاباتك الخاصــة مثــل الفيــس بــوك واليوتيــوب والتويـ تـر
البنـ ي
.بهــذه الطريقــة اذا تــم ت
اخــراق احــد حســاباتك تكــون االخــرى

عبارات المرور هي طريقة سهلة إلنشاء كلمات مرور قوية
يسهل تذكرها.

المــرور اســتخدم تطبيــق
بأمــان .اذا كان لديــك الكثـ يـر مــن ِع َبــارات ُ

ادارة كلمــات المــرور  .هــذا التطبيــق بامكانــه االحتفــاظ بجميــع
المــرور الخاصــة بــك بأمــان .بهــذه الطريقــة تكــون كلمــة
ِع َبــارات ُ
ت
ـذك عـ بـر تطبيــق ادارة كلمــة المــرور.
ـى تحتــاج ان تتذكرهــا موجــودة فقــط عــى جهــازك الـ ي
المــرور الـ ي
٢.٢التشــارك ِع َبــارات ُمــرورك او االليــة الخاصــة بــك النشــاء عبــارة المــرور مــع اي شــخص ســواء زمالئــك بالعمــل او أصدقائــك  .تذكــر دائمــا أن
ِع َبــارات ُمــرورك يجــب ان تكــون رسيــة .اذا كشــف اي شــخص ِع َبــارات ُمــرورك فلــن تكــون امنــة ف ي �.حــال تــم كشــف كلمــة تامــرور عــن طريــق
الخطــأ وأن شــاركت ِع َبــارة مــرورك مــع اي شــخص .بهــذه الحالــة تكــون معــرض للرسقــة او االخـ تـراق ،لذلــك قــم بتغيـ يـر ِع َبــارة المــرور ف ي� الحــال
 .يمكنــك فقــط تبــادل ِع َبــارة مــرورك كحالــة اســتثنائية مــع شــخص تثــق بــه جــداً تحســبا ألي طــارئ  .وتكــون عــن طريــق االليــة التاليــة وهــي كتابــة
ِع َبــارة المــرور الشــخصية الخاصــة بــك وتخزينهــا ف ي� مــكان امــن ومشــاركة هــذا الموقــع مــع الشــخص الــذي تثــق بــه وابالغــه بالدخــول للحصــول
عــى عبــارة المــرور ف ي� حــال حــدوث أمــر يتطلــب ذلــك أو كنــت بحاجــة يال المســاعدة مــن خــال الوصــول ألحــد حســاباتك الهامــة.
٣.٣التســتخدم اجهــزة الكمبيوتــر العامــة ف� الفنــادق ومقاهــي ت
االن�نــت لتســجيل الدخــول يال حســاباتك .هــذه االجهــزة يمكن ألي شــخص اســتخدامها
ي
ومــن الممكــن ان تكــون مصابــة او تســتطيع تســجيل مــا تكتبــه عــى لوحــة المفاتيــح  .قــم بتســجيل الدخــول يال حســاباتك فقــط عــن طريــق جهــازك

المحمــول او جهــاز شــخص موثــوق به.
الســئلة الشــخصية .وتســتخدم هــذه أ
٤.٤كــن حــذرا مــن المواقــع الـ تـى تتطلــب منــك الجابــة عــى أ
الســئلة إذا كنــت قــد نســيت ِع َبــارة المــرور الخاصــة
إ
ي
أ
ت
ت
الن�نــت ،أو حــى عــى
بــك وتحتــاج إىل إعــادة تعيينهــا .المشــكلة تكمــن أن االجابــات عــى هــذه الســئلة كثـ يـرا مــا يمكــن العثــور عليهــا عــى شــبكة إ
صفحــة الفيســبوك الخاصــة بــك .دائمــا تأكــد عنــد اجابتــك عــى االســئلة الشــخصية مــن اســتخدام معلومــات غـ يـر متاحــة للجمهــور أو معلومــات
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المــرور
ِع َبــارات ُ
وهميــة  .مــاذا لــو كنــت التتذكــر كل االجابــات الخاصــة باالســئلة الرسيــة ؟ يمكــن ان تكــون اجاباتــك حــول شــخصية بفلــم معـ ي ن
ـ� وجميــع االجابــات تكــون
مرتكــزة حــول هــذه الشــخصية .او يمكنــك اســتخدام برنامــج ادارة كلمــة المــرور حيــث انــه يوفــر خاصيــة الحفظ االمــن لهــذه المعلومــات االضافية .
ئ
ت
ـا� او التحقــق عــى خطوتـ ي ن
ـ� .بهــذه الحالــة عنــد تســجيل الدخــول التحتــاج
٥.٥العديــد مــن الحســابات عــى االن�نــت تقــدم مايســمى بالتحقــق الثنـ ي
ـذك لتاكيــد الدخــول  ..هــذه الخطــوه اكـ ثـر امانــا مــن اســتخدام ِع َبــارات المــرور
فقــط ِلع َبــارة المــرور بــل ايضــا لرمــز يتــم ارســاله يال هاتفــك الـ ي
فقــط .وكلمــا كانــت هــذه الخاصيــة متاحــة اســتخدمها ،النهــا أســلوب أقــوى للتحقــق مــن الشــخصية.
٦.٦غالبــا ماتتطلــب االجهــزة المحمولــة الرقــم الــري لتأمـ ي ن
ـ� الوصــول اليهــا .تذكــر ان الرقــم الــري ال يعــد اكـ ثـر مــن كلمــة مــرور اخــرى .العديــد
مــن االجهــزة يســمح لــك بتغـ يـر كلمــة المــرور ِلع َبــارة مــرور فعليــة او عــن طريــق اســتخدام البصمــة.
ح� ال يتمكن شخص أخر من ت
٧.٧اذا توقفت عن استخدام أحد الحسابات تأكد من اغالقه او حذفه او اخفائه ت
اخ�اقه واستخدامه .

إعرف ث
أك�

لالش�اك والوصول إىل أ
أوتش الشهرية! شن�ة توعوية أ
ت
المعلوما� .ت
العداد السابقة ولمعرفة المزيد حول “سانس” نأمل زيارة
بالمن
ي
.securingthehuman.sans.org/ouch/archives

النسخة العربية

الن�ة شهريا من قبل مجموعة من أ
ين
تتم ترجمة هذه ش
المتخصص� ف ي� أمن المعلومات.
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مصادر إضافية
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